МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2 1 К1ІШЛ 2015

Мостиська

№

138

Про проведення Тижня охорони праці
з нагоди Всесвітнього дня охорони праці

Відповідно до статей 6, 39 Закону України « Про місцеві державні адміністрації»,
Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006 «Про День охорони
праці» та на виконання листа департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації від 10 квітня 2015 року № 07-2922 «Про відзначення
Всесвітнього дня охорони праці у 2015 році», Плану заходів з підготовки та проведення
у 2015 році Дня охорони праці в Україні під девізом - «Приєднуйтесь до формування
превентивної культури охорони праці»:
1. Провести Тиждень охорони праці під гаслом: «Приєднуйтесь до формування
превентивної культури охорони праці».
2. Створити Оргкомітет з підготовки та проведення тижня охорони праці у
Мостиському районі в складі згідно з додатком 1.
3. Затвердити заходи щодо підготовки та проведення у Мостиському районі тижня
охорони праці згідно з додатком 2.
4. Роботодавцям, керівникам підприємств, установ та організацій району:
4.1. Забезпечити реалізацію заходів щодо підготовки та проведення у
Мостиському районі тижня охорони праці.
4.2. Про заходи, які проводились в рамках відзначення Всесвітнього дня охорони
праці, інформувати управління соціального захисту населення райдержадміністрації до
ЗО квітня 2015 року.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
райдержадміністрації Голуб Н. І.
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М. М. Мартин

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
" 2 1 "квітня2015 р.№ 138
СКЛАД
оргкомітету з підготовки та проведення
тижня охорони праці у Мостиському районі
Голуб Надія Іванівна
Гачак Богдан Іванович
Лібич Ігор Іванович

Чернега Валентина Григорівна
Пелиньо Богдан Михайлович
Бішко Ганна Григорівна

Матюнін Валерій Васильович
Беницький Степан Михайлович
Боровий Ігор Миколайович
Калитенко Віталій Миколайович

Керівник апарату
райдержадміністрації

- керівник апарату райдержадміністрації,
голова оргкомітету
- начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
- головний спеціаліст з питань охорони праці
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
- начальник відділу освіти райдержадміністрації
- головний лікар Мостиської комунальної
центральної районної лікарні (за згодою)
- начальник відділення виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
у Мостиському районі (за згодою)
- голова Мостиської районної організації
роботодавців (за згодою)
- начальник управління водного господарства
(за згодою)
- начальник Мостиської РС філії «Самбірське УЕГГ»
(за згодою)
- начальник Мостиського району електричних мереж
(за згодою)

Н. І. Голуб

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 21» квітня 2015 р. № 136
Заходи
з підготовки та проведення у Мостиському районі заходів з нагоди Дня охорони праці під гаслом:
«Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці»
№
з/п
1

2

3

4
5

6

Відповідальні за виконання

Зміст заходів

Термін

Створити Оргкомітет 3 підготовки та проведення заходів тижня
«Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони
праці» 3 нагоди Всесвітнього дня охорони праці за участю органів
місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування,
профспілкових організацій, організацій роботодавців, ВВД Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України у Мостиському районі.
Доведення до підприємств, установ, організацій (далі підприємства) звернення Оргкомітету та плану заходів з
підготовки та проведення у 2015 році Дня охорони праці в Україні
3 метою їх реалізації на відповідному рівні.
Спільно 3 Оргкомітетом, за участю керівників підприємств,
профспілок, 3 представниками засобів масової інформації взяти
участь в організації та проведенні круглих столів з метою
висвітлення проблем у сфері охорони праці та шляхів їх
вирішення
Розмістити на веб-сайті райдержадміністрації та в засобах масової
інформації анонси про підготовку та проведення у 2015 році Дня
охорони праці й відповідне звернення Оргкомітету.
Організувати та провести на підприємствах конкурси на іфаще
робоче місце, виробничу дільницю (бригаду), кращого
працівника, тощо, з визначенням та заохоченням переможців у
цих номінаціях
Організація та проведення оглядів-конкурсів з охорони праці
серед підприємств, підбиття їх підсумків 3 визначенням і

До 21.04.2015

Управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

До 24.04.2015

Головний спеціаліст з питань охорони
праці УСЗН, ВВД ФССНВ у
Мостиському районі, об'єднання
роботодавців та профспілкові організації
Роботодавці спільно з спеціалістами з
охорони праці УСЗН, ВВД ФССНВ у
Мостиському районі та предсіавниками
масової інформації

21-28.04 2015

Квітень-травень
21.04.-28.04.2015

21.04.-28.04.2015

Відділ інформаційної діяльності та
зв'язків 3 громадськістю апарату
райдержадміністрації
Керівники підприємств, установ,
організацій, служба з питань охорони
праці підприємств
Керівники підприємств, установ та
організацій, головний спеціаліст з

7

8

заохоченням кращих трудових колективів, керівників
підприємств, голів первинних профспілкових організацій за
активну участь у заходах, присвячених Дню охорони праці,
впровадження систем управління охороною праці, підвищення
рівня безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
Проведення відкритих уроків «28 квітня - Всесвітній день
охорони праці» для школярів навчальних закладів усіх рівнів
акредитації, спрямованих на роз'яснення причин виникнення
професійних захворювань та їх запобігання.
Оформлення (створення) куточків, стендів, присвячених Дню
охорони праці.

продовження додатка
питань охорони праці управління
соціального захисту населення
райдержадмінісірації, ВВД ФССНВ у
Мостиському районі
21.04.-28.04.2015

Відділ освіти райдфжадміністрації за
участю ВВД ФССНВ у Мостиському
районі, МІЩРЛ

Квітень-травень

Керівники підприємств, установ,
організацій та первинні профспілкові
організації за участю ВВД ФССНВ у
Мостиському районі.
Керівники підприємств, установ,
організацій, головний спеціаліст з
питань охорони праці управління
соціального захисту населення
райдержадмінісірації
Оргкомітет 3 підготовки та проведення
заходів, головний спеціаліст з питань
охорони праці УСЗН, ВВД ФССНВ у
Мостиському районі, об'єднання
роботодавців та профспілкові організації

9

Провести збори трудових колективів, на яких обговорити стан
охорони праці та дотримання вимог промислової безпеки за
участю представників органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування.

21.04.-28.04.2015

10

Організація та проведення оглядів-конкурсів з визначення
кращого підприємства, яке забезпечило у 2014 році якісне
функціонування системи управління охороною праці.

Квітень-травень

11

Запропонувати роботодавцям, керівникам підприємств, установ та
організацій вшанувати нам ять загиблих на виробництві, надати
сім'ям загиблих додаткову фінансову допомогу, надати допомогу
потерпілим, які внаслідок трудового каліцтва стали інвалідами
Узагальнити та подати інформацію у вищі установи про
проведені заходи у Мостиському районі з нагоди Всесвітнього
дня охорони праці.

21.04.-28.04.2015

Керівники підприємств, установ,
організацій, профспілкові організації
району

До 30.04.2015

Головний спеціаліст з питань охорони
праці управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

12

Керівник апарату райдержадміністрації

Н. І. Голуб

